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B/P-Pharma Aktiebolag 

(org. nr. 556934-9078) 

Bågskyttevägen 5 

141 32 Huddinge 

 

 

 

Saken 
 
Förbud vid vite enligt 25 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.; fråga om 

avskrivning. 

 

Beslut  
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avskriver tillsynsärendet utan vidare 

åtgärder. 
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Skälen för beslut  

Den 25 september 2018 annonserade B/P-Pharma Aktiebolag, Vårby Gård Apotek 

(företaget) i tidningarna Mitt i Huddinge och Mitt i Söderort Skärholmen med ett 

erbjudande om 25 kronor att handla handelsvaror för när en kund hämtar 

receptbelagda läkemedel på apoteket. TLV underrättade företaget den 1 oktober 2018 

om att TLV med stöd av 25 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

(förmånslagen) övervägde att besluta om ett förbud vid vite för företaget att lämna 

rabatt på handelsvaror till kunder i samband med uttag av receptbelagda läkemedel 

på apoteket.  

 

Företaget har i yttrande till TLV anfört i huvudsak följande. Att fel har begåtts i 

annonskampanjen beror på okunskap om TLV:s regler och bestämmelser. Företaget 

har kontaktat tidningen som kommer att publicera en ny annons med innehållet att 

företaget inte kan lämna rabatt på det sätt som erbjöds tidigare. Inga recept till någon 

kund har, eller kommer att, expedieras genom användning av den felaktiga 

annonsen.  

 

Under vecka 41 publicerades en ny annons i aktuella tidningar där rabatterbjudandet 

inte är knutet till uthämtandet av receptbelagda läkemedel hos företaget samt med en 

text som uppger att den tidigare annonsen var felaktig. TLV anser mot den bakgrunden 

att det inte finns skäl att fortsätta handläggningen av ärendet. Ärendet ska därför 

avskrivas utan vidare åtgärder. 

 

 

Detta beslut har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Föredragande har varit 

utredaren Sofie Berge. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Karin 

Lewin, enhetschefen Cecilia Frostegård och juristen Elin Thyr deltagit. 

 

 

 

Sofia Wallström 

 

Sofie Berge 


